Søgne Skiklubb
v/ leder Lars Åmot.
Sak til årsmøtet 2018.
Hva vil Søgne Skiklubb med lysløypa på Årstøl/ Lia inkludert ankomst, ski-leik, tråkkemaskin
m/ tilhørende utstyr og garasje når Søgne er i storkommune i 2020?
1. Fakta.
Lysløypa blei bygd i perioden nov 1980 til nov 1983.Forut for byggingen var det rekognosering
i marka i tre vintre. Det gikk på fremkommelighet, høydeforskjeller, lengde, start og
måleområde, og ikke minst hvor snøen blir liggende tidlig, stabilt og lenge. Deretter
forhandlinger med berørte grunneiere, og kontrakt med Søgne kommune. Det siste spesielt i
forhold søknad om tippemidler, og dermed også kommunale forpliktelse til å bidra økonomisk.
Det står også i kontrakten at kommunen blir eiere av løypa når prosjektet er fullført.
Det meste gikk på skinner også når arbeidet i marka tok til. Bortsett fra noe innleid
maskinarbeid og fjellsprenging, ble alt annet markarbeid, stolpereising, kabelstrekk, montering
av lysarmaturer mm utført på dugnad av klubbens medlemmer. ( På den tiden Søgne IL.)
2 Kommunesammenslåing
Fra januar 2020 er Søgne med stor sannsynlighet innlemmet i storkommunen Kristiansand. Det
er en kjent sak at det i det nåværende Kristiansand finnes 7 ordinære lysløyper. Ytterlig er en
under bygging på Flekkerøy i privat / dugnad regi.
Det er tanken at Kristiansand kommune skal overta løypa og drifte den når den er ferdig. I
tillegg til de ordinære løypene er det også belyst rideløype og rulleskiløype.
De nå 9 eksisterende belyste løypende er det Park og frilufts etaten i Kristiansand som har
ansvaret for. Alt fra rydding av generende tilvekst av trær, kratt, slåing av gress og annen
tilvekst utføres i forkant av sesongen. I rydding er inkludert rydding av løypetraseen der den
ikke ligger tett inntil og parallelt med løypene. Dertil ligger ansvar for nødvendig grøfting,
påkjøring av masse mm.
Ved sesongstart, dvs med tilfredsstillende snøforhold er det park og frilufts etaten som kjører ,
legger løyper, og dekker alle utgifter dette medfører.
Dvs holder løypemaskin med utstyr, all sørvis, reparasjon og fornyelse, driftsutgifter og
forsikringer . Strømutgifter og lampeskift hører også med.
Løypekjøring forgår ofte utenom normal arbeidstid, natt og helg.
3 Vurdering.
For Søgne Skiklubb virker det logisk og riktig at Storkommunen helt og holden overtar
ansvaret for løypa mm på Årstøl / Lia i Søgne og drifter den på samme vis som løypene i
nåværende Kristiansand.
Inkludert i dette må være grunnleie iflg. avtalen , som Søgne Skiklubb og Søgne kommune har
med grunneierne. Her må det taes forbehold om at grunneierne vil akseptere en annen leietaker
enn hva som er tilfelle i dag.
NB. Årstøl hytta skal Søgne Skiklubb eige som i dag.
Forslag til vedtak:
A.
Årsmøtet i Søgne Skiklubb 2018 den 26 februar retter henvendelse til Søgne kommune v/
ordfører, om å bringe overdragelse av lysløypa Årstøl/ Lia inn i forhandlinger om ansvar for
enkeltprosjekter som eksisterer i dag, over på storkommunen Kristiansand.

B.
Forutsettingen er at grunneiere / utleierne aksepterer overdragelsen av de rettigheter
Søgne Skiklubb og Søgne kommune har i dag.
C.
Skihytta skal ikke være med i forhandlingene, overdragelse.
D.
Årsmøtet velger 3 av sine medlemmer til å arbeide videre med saken. Et forhandlings resultat
skal forelegges Skiklubbens styre og eventuelt nytt årsmøte.
Forslag til komite: Leif Wiik, Helge Andersen og Erling Askildsen.
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Søgne 6 februar 2018.
Erling Askildsen.

